
Menighetsrådets strategiske 
arbeid







Strategiske mål for Den norske kirke i Borg 

I perioden 2019−2021 vil vi at: 

1. Flere deltar i og opplever gudstjenester og kirkelige handlinger 

som et inkluderende og trosstyrkende fellesskap. 

2. Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring. 

3. Den norske kirke er synlig i samfunnet, oppleves relevant og 

engasjerer seg i menneskers liv.

4. Flere deltar i kirkens kunst- og kulturliv, og kirkens kunst- og 

kulturarbeid videreutvikles. 



Hva skal til for at folk i lokalkirken 

adopterer mål som vedtas sentralt?

Harvi korrekt kurs…..?



STRATEGISK ARBEID I MENIGHETSRÅDET

• Samspill og samhandling stab og 

menighetsråd

• Hvilke muligheter ligger i menighetens 

lokalsamfunn?

• Er det noen strategier som er mer 

velegnet enn andre i deres menighet?

• Hvilke behov har medlemmene i soknet? 



Hva forteller sakene fra rådsmøtene i 2018?

Menighetsrådene i Nes 

6 menighetsråd - 40 rådsmøter - 318 saker – hva 
var de opptatt av?

Nes kirkelige fellesråd

1 fellesråd – 8 rådsmøter – 48 saker – hva var de 
opptatt av?



Intern drift, godkjenning av referater, organisering (bytte kirkeverter) 

m.v.

53

Div adm saker, høringer m.v. + infosaker + referatsaker 139

Gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende fellesskap 43

Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring 11

Dnk er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i 

menneskers liv

8

Diakoni 6

Konfirmanter 29

Kirkelige stillinger, samarbeid m.v.

Kirkebygg/utstyr 29

SUM (mr) 318



Intern drift, godkjenning av referater, organisering (bytte kirkeverter) 

m.v.

8

Div adm saker, høringer m.v. + infosaker + referatsaker 29

Gudstjenesten som et inkluderende og trosstyrkende fellesskap 1

Flere søker dåp, og deltar i trosopplæring 1

Dnk er synlig i samfunnet, oppleves relevant og engasjerer seg i 

menneskers liv

1

Diakoni

Konfirmanter

Kirkelige stillinger, samarbeid m.v.

Kirkebygg/utstyr 8

SUM (fr) 48



HVORDAN SKAL DENNE OVERSIKTEN SE UT 
NÅR DERE ER FERDIG MED DERES PERIODE?



1.Styrke kvaliteten

2. Helhetlig og

målrettet

kommunikasjon

3. Utfordre

medlemmene

4. Utvikle

samarbeid

5. Styrke

samhandling

mellom ansatte

6. Skape trygge

rom

Satsinger: DÅP og DIGITAL KIRKE
Bildet under viser et spindelvev med de seks strategiene. Vurder hvilke strategier 

menigheten er gode på å bruke og hvilke strategier det er et potensiale for å bruke mer 

aktivt. Om du vil kan du vurdere bruken av hver strategi fra 1 (innerst) til 9 (ytterst).


